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KOKEISSA JA OPPITUNNEILLA OLTAVA OMAT VÄLINEET

Opiskelija vastaa siitä, että hänellä on kokeissa ja oppitunneilla tarvittava ja
kunnossa oleva välineistö mukana (tietokone, laturi, kuulokkeet, abitti-tikku jne).
HUOM! Omia kuulokkeita tarvitaan usein kielten opiskelussa, mutta myös äidinkielen
ja eri reaaliaineiden oppitunneilla.

Jos sinulta puuttuu jokin opiskeluväline, älä oleta, että koululta järjestyy… Koulun
välineitä voi lainata vain poikkeustilanteissa. Kokeen/oppitunnin alku ei saa viivästyä
siitä, että joillakin opiskelijoilla ei ole tarvittavia välineitä. Valmistaudu siis huolellisesti
ja tarkista ennen kouluun lähtöä, että sinulla on tarvittavat välineet mukanasi.
Lukioaika valmistaa kohti yo-kirjoituksia, ja yo-koetilanteissa opiskelija vastaa itse
siitä, että hänellä on tarvittavat välineet mukana ja toimintakunnossa.

PARKKEERAUS JA OPPITUNNIT

Koulun ympäristössä on rajoitetusti parkkipaikkoja, eikä niitä tule lisää, minkä voi
havaita tarkastelemalla Piispanmäen maantiedettä. Parkkeeraus on sallittua vain
merkityillä paikoilla, eikä esimerkiksi seinustoilla tai ajoväylillä niin, että muu liikenne
ei mahdu ohi. Koulun alue kuuluu pysäköinninvalvonnan piiriin.

Tunneilta ei saa myöhästellä parkkipaikan etsimisen tai auton siirtelyn takia. Lähde
ajoissa liikkeelle. Lyseolainen jaksaa kävellä koululle, vaikka auto jäisi
kauemmaksikin. Sitä paitsi julkinen liikenne on ympäristöystävällinen vaihtoehto!

PALAUTETTA VOI ANTAA, JOS HALUAA

Wilmaan on lisätty lomake, johon opiskelijat voivat kirjata opiskeluun, koulun arkeen
ja tapahtumiin liittyvää palautetta. Lomakkeelle kirjatut palautteet menevät suoraan
rehtorille. Lomake on Wilmassa Kyselyt-kohdassa.

MATIKKAKERHO JA LUKUPIIRI

Mikäli olet kiinnostunut osallistumisesta matematiikkakerhoon tai lukupiiriin, vastaa
kyselyyn. Jos kiinnostuneita on tarpeeksi, kokoontumiset järjestetään oppituntien
jälkeen esimerkiksi keskiviikkoisin. Osallistumiseen ei ole mitään arvosanakynnystä,
kiinnostus riittää. Kerhojen on tarkoitus toimia opiskelijoiden omilla ehdoilla, mutta
niille nimetään opettajista “kummit”, jotka voivat osallistua tai ohjata tarpeen mukaan.



Jos haluaisit, että perustettaisiin jokin muu kerho tai työpaja, kerro sekin kyselyssä.
Kysely avautuu, kun olet kirjautuneena edu.savonlinna-sähköpostiosoitteella. Vastaa
viimeistään ensi maanantaina 6.2.

https://forms.gle/BDtVZCtkDht25mwP7

ABIEN PÄÄTTÖKYSELY

Abiturientit, ellet ole jo vastannut päättökyselyyn, vastaa siihen. Palaute on tärkeää,
jotta voimme parantaa toimintaa. Kysely löytyy Wilmasta kohdasta kyselyt.

YKKÖSTEN JA KAKKOSTEN ESIVALINNAT

Lyseon ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat sekä jatkavat abit tekevät ensi
lukuvuoden alustavat kurssi- ja opintojaksovalinnat viikolla 8 (20.2.- 24.2.2023).
Ykkösten ja jatkavien abien esivalinnat ja opo-tunnit pidetään perusryhmäkohtaisesti
erillisen aikataulun mukaan. Tarkempi aikataulu ja ohjeet esivalintojen tekemiseen
julkaistaan ensi viikon RO-tuokiolla. Kakkoset tekevät esivalinnat OP02-oppitunneilla
viikolla 8.

5. JAKSON ALOITUKSEEN LIITTYVÄÄ

Tarkista jakson 5 kurssi- ja opintojaksovalinnat wilmasta! Jos tarvitset apua valintojen
muokkaamiseen, ota yhteyttä opoihin.

KIUSAAMISEEN, SYRJINTÄÄN JA HÄIRINTÄÄN PUUTTUMINEN

Jos joudut kiusaamisen, syrjinnän tai häirinnän kohteeksi tai havaitset sellaista, niin
älä jätä asiaa sikseen. Jos asiattomaan käytökseen ei puututa, sitä harrastavat
kuvittelevat voivansa jatkaa seuraamuksitta. Toimi näin:

Toimintaohje kiusaamisen tai häirinnän kohteeksi joutuneelle
1. Jos jou dut hen ki sen väki val lan, kiu saa mi sen, syr jin nän tai häi rin nän

koh teek si, il moi ta kyseiselle hen ki löl le sel väs ti, että et hy väk sy sellaista
toi min taa. Ker ro, että koet hä nen toi min tan sa epä a si al li sek si ja ke ho ta hän tä
lo pet ta maan.

2. Re a goi ti lan tee seen heti, älä kä jää odot ta maan, että ti lan ne me ni si ohi. Mitä
pi kem min ti lan ne ote taan pu heek si, sitä vä hem män louk kauk sia ja
louk kaan tu mi sia eh tii ta pah tua. Jos häi rit ty ei re a goi, to den nä köi ses ti te ki jä
täl löin jat kaa toi min taan sa ja ti lan ne pa he nee.

3. Jos huo mau tus ei te hoa, voit ha lu tes sa si men nä toi sen hen ki lön kans sa ko.
hen ki lön luo il moit ta maan ko ke va si ky sei sen toi min nan epä miel lyt tä vä nä ja
asi at to ma na. Asi an jat ko kä sit te lyn vuok si on tär ke ää, että häi rin nän/syr jin nän/
kiu saa mi sen il me ne mis muo dot, tois tu vuus ja omat re a goin ti si nii hin
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do ku men toi daan. Voit myös il moit taa, että seu raa val la ker ral la viet asi an
eteen päin.

4. Jos epä a si al li nen toi min ta huomautuksesta huolimatta jat kuu, ota yh teys
opet ta jaan, koulukuraattoriin, rehtoreihin tai terveydenhuollon edustajaan.
Heillä on lakisääteinen velvollisuus puut tua ti lan tee seen. Koulun tulee
ilmoittaa kiusaamisesta ja häirinnästä myös huoltajille.

5. Mi kä li et us kal la ot taa asi aa pu heek si hen ki lön kans sa tai ta paus on niin
il mei nen, että häi rit si jän voi kat soa tie tä vän käy tök sen sä so pi mat to mak si, voit
ottaa myös suoraan yh teyt tä häi rin tä yh dys hen ki löön (koulukuraattori),
opet ta jaan, rehtoreihin tai ter vey den huol lon edus ta jaan. Jos häiritsijä on
henkilökunnan jäsen, ota yhteyttä tämän esihenkilöön.

6. Mi kä li ti lan ne ei edel leen kään rat kea, on mah dol lis ta ot taa yh teyt tä
val ta kun nal li seen yh den ver tai suus val tuu tet tuun tai tasa-arvo val tuu tet tuun.
Yhteydenoton voi tehdä sähköisesti verkkosivujen kautta.

Toimintaohje opiskelijalle, joka havaitsee häirintää, syrjintää tai kiusaamista
1. Puu tu ti lan tee seen vä lit tö mäs ti, jos mah dol lis ta.
2. Osoi ta uh ril le tu kea.
3. Ker ro asi as ta jol le kul le hen ki lö kun nan jä se nel le, esi mer kik si opet ta jal le,

rehtoreille, muul le hen ki lö kun nan jä se nel le, ni me tyl le häi rin tä yh dys hen ki löl le
(koulukuraattori) tai opis ke lu huol lon tai ter vey den huol lon edus ta jal le. Heillä on
lakisääteinen velvollisuus puuttua asiaan.


